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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на регламента 
[EMIR] за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на 
трансакции 
(COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0652),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0359/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
22 февруари 2012 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по развитие и комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел европейските пазари да станат 
по-прозрачни и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност между 
различни места, предлагащи търговски 
услуги, е необходимо да се въведе нова 
категория на организирана система за 
търговия (ОСТ). Тази нова категория се 
определя най-общо, така че да обхваща 
всички съществуващи или бъдещи 
видове организирано изпълнение и 
търгуване, които не отговарят на 
функционалността или на 
регулаторните изисквания на 
съществуващите места за търговия.
Следователно трябва да се прилагат 
подходящи организационни изисквания 
и правила за прозрачност, които 
способстват за ефективното определяне 
на цените. Новата категория обхваща 
системите за сравнение на 
нарежданията, които могат да се опишат 
като вътрешни електронни 
съпоставителни системи, управлявани 
от инвестиционен посредник, които 
изпълняват нареждания на клиенти 
срещу нареждания на други клиенти. В 
новата категория попадат също системи 
с капацитет за търгуване на достатъчно 
ликвидни деривати, които отговарят на 
условията за клиринг. Тя не включва 
системи, в които не се извършва 
действителна търговия или нейното 
организиране, като информационните 
табла, използвани за реклама на 
интересите на купувачи и на продавачи, 
другите структури, предназначени за 
сбора или обединяване на 
потенциалните интереси от покупка или 
продажба, или електронни услуги за 
потвърждение след сключване на 
сделките.

(7) С цел европейските пазари да станат 
по-прозрачни и да бъдат създадени 
условия на равнопоставеност между 
различни места, предлагащи търговски 
услуги, е необходимо да се въведе нова 
категория на организирана система за 
търговия (ОСТ) за облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии и деривати. Тази нова 
категория се определя най-общо, така че 
да обхваща всички съществуващи или 
бъдещи видове организирано 
изпълнение и търгуване, които не 
отговарят на функционалността или на 
регулаторните изисквания на 
съществуващите места за търговия.
Следователно трябва да се прилагат 
подходящи организационни изисквания 
и правила за прозрачност, които 
способстват за ефективното определяне 
на цените. Новата категория обхваща 
системите за сравнение на 
нарежданията, които могат да се опишат 
като вътрешни електронни 
съпоставителни системи, управлявани 
от инвестиционен посредник, които 
изпълняват нареждания на клиенти 
срещу нареждания на други клиенти. В 
новата категория попадат също системи 
с капацитет за търгуване на достатъчно 
ликвидни деривати, които отговарят на 
условията за клиринг. Тя не включва 
системи, в които не се извършва 
действителна търговия или нейното 
организиране, като информационните 
табла, използвани за реклама на 
интересите на купувачи и на продавачи, 
другите структури, предназначени за 
сбора или обединяване на 
потенциалните интереси от покупка или 
продажба, или електронни услуги за 
потвърждение след сключване на 
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сделките.

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента й на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността й Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 
за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ ) или 
организирана система за търговия
(ОСТ), деривати, които се търгуват или 
са допуснати до търговия на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ или за които се 
счита, че отговарят на критериите за 
централен клиринг и, когато става дума 
за прозрачността след сключването на 
сделките, за деривативи, отчитани в 
регистрите на сделки. Следователно 
само тези финансови инструменти, 
които са търгувани единствено на 
извънборсовите пазари и които се 

(12) За финансовите инструменти, 
различни от акциите, финансовата криза 
разкри някои слабости в начина, по 
който информацията относно 
възможностите за търговия и цените се 
предоставя на участниците на пазара, а 
именно от гледна точка на момента на 
нейната наличност, степента й на 
подробност, равния достъп до нея и 
надеждността й. Поради това следва да 
бъдат въведени изисквания за 
прозрачност преди и след сключването 
на сделките, като се вземат предвид 
различните характеристики и пазарни 
структури, свързани някои видове 
инструменти, различни от акции. За да 
се осигури стабилна рамка прозрачност 
за всички засегнати инструменти, тези 
правила следва да се прилагат за: 
облигации и структурирани финансови 
продукти с проспект или които са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар, или се търгуват на многостранна 
система за търговия (МСТ ) или ОСТ, 
деривати, които се търгуват или са 
допуснати до търговия на регулирани 
пазари, МСТ и ОСТ или за които се 
счита, че отговарят на критериите за 
централен клиринг и, когато става дума 
за прозрачността след сключването на 
сделките, за деривативи, отчитани в 
регистрите на сделки. Следователно 
само тези финансови инструменти, 
които са проектирани по поръчка, не 
попадат в обхвата на задълженията за
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считат за особено неликвидни или са
проектирани по поръчка, не попадат в 
обхвата на задълженията за
прозрачност.

прозрачност.

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват извън 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ
спорадично, само при специални случаи 
и нередовно. Систематичните участници 
следва да бъдат определени като 
инвестиционни посредници, които 
търгуват за собствена сметка по 
организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълняват нареждания на 
клиенти извън регулираните пазари, 
МСТ или ОСТ. За да се гарантира 
обективното и ефективното прилагане 
на това определение към 
инвестиционните посредници, следва да 
се вземат предвид всички двустранни 
сделки, извършени с клиентите, а 
качествените критерии следва да бъдат 
допълнени с количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в които 
взаимодействат многобройни интереси 
на трети лица за покупка и продажба, на 
систематичните участници не следва да 

(16) Инвестиционен посредник, който 
изпълнява нареждания на клиент срещу 
собствен капитал, следва да се 
разглежда като систематичен участник, 
освен ако сделките се извършват извън 
регулираните пазари, МСТ и ОСТ само 
при специални случаи и нередовно.
Систематичните участници следва да 
бъдат определени като инвестиционни 
посредници, които търгуват за 
собствена сметка по организиран и 
систематичен начин, като изпълняват 
нареждания на клиенти извън 
регулираните пазари, МСТ или ОСТ. За 
да се гарантира обективното и 
ефективното прилагане на това 
определение към инвестиционните 
посредници, следва да се вземат 
предвид всички двустранни сделки, 
извършени с клиентите, а качествените 
критерии би могло да бъдат допълнени 
с количествени критерии за 
идентифицирането на инвестиционните 
посредници, от които се изисква да се 
регистрират като систематични 
участници. Критериите са предвидени в 
член 21 от Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1287/2006 за прилагане на Директива 
2004/39/ЕО. Макар и ОСТ да включват 
всички системи или механизми, в които 
взаимодействат многобройни интереси 
на трети лица за покупка и продажба, на 
систематичните участници не следва да 
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се разрешава да обединяват тези 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба.

се разрешава да обединяват тези 
интереси на трети лица за покупка и 
продажба.

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Настоящият регламент няма за цел 
да налага правила за прозрачност преди 
сключването на сделките, извършвани 
на извънборсовите пазари, които се 
отличават с това, че са ad hoc и са 
нерегулярни, както и че се извършват 
с контрагенти, търгуващи на едро, част 
са от делови отношения, които сами 
по себе си се характеризират със 
сделки над стандартния пазарен 
размер и при които сделките са 
извършвани извън системите, 
използвани обичайно от 
заинтересованото предприятие за 
стопанската му дейност в 
качеството му на систематичен 
участник.

(18) Целесъобразно е да се гарантира, 
че възможно най-голяма част от 
търговията извън регулирани места 
за изпълнение се провежда в рамките 
на организирани системи, по 
отношение на които се прилагат 
подходящи изисквания за 
прозрачност. Настоящият регламент 
няма за цел да налага правила за 
прозрачност преди сключването на 
сделките, извършвани на 
извънборсовите пазари,  включващи 
първично емитиране, които се 
отличават с това, че инструментите са 
проектирани за индивидуалния случай 
и предназначени за специалните 
изисквания на финансовите или 
нефинансовите контрагенти, 
търгуващи на едро.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) ЕОЦКП следва да извършва 
мониторинг на инвестиционните 
продукти, включително 
структурирани депозити и финансови 
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инструменти, които са пуснати на 
пазара, разпространяват се или се 
продават в Съюза, и следва да може 
да проучва нови инвестиционни 
продукти или финансови 
инструменти, преди те да бъдат 
пуснати на пазара, разпространявани
или продавани в Съюза в 
сътрудничество с компетентните 
органи. ЕОЦКП следва да има 
правомощието за временна забрана 
или ограничение на пускането на 
пазара, разпространението или 
продажбата на някои инвестиционни 
продукти или финансови 
инструменти, или на тип финансова 
дейност или практика, в случай че са 
изпълнени определени условия, 
посочени в настоящия регламент. 
ЕОЦКП следва да може също така да 
налага такива забрани или 
ограничения като предпазна мярка, 
преди даден инвестиционен продукт 
или финансов инструмент да бъде 
пуснат на пазара или продаван на 
клиенти, в случай че са изпълнени 
определени условия, посочени в 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Правомощията на компетентните 
органи следва да бъдат допълнени с 
ясно формулиран механизъм за 
забраната или ограничението на 
пускането на пазара, разпространението 
и продажбата на всички финансови 
инструменти, които дават основание за 
сериозна загриженост по отношение на 
защитата на инвеститорите, нормалното 

(24) Компетентните органи следва да 
извършват мониторинг на 
инвестиционните продукти, 
включително структурирани 
депозити, и на финансовите 
инструменти, които са пуснати на 
пазара, разпространяват се или се 
продават в или от съответните 
държави членки. Правомощията на 
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функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата или част от финансовата 
система, както и с подходящи 
правомощия за намеса и координация на 
ЕОЦКП. Упражняването на тези 
правомощия следва да бъде подчинено 
на спазването на определен брой 
специфични условия.

компетентните органи следва да бъдат 
допълнени с ясно формулиран 
механизъм за забраната или 
ограничението на пускането на пазара, 
разпространението и продажбата на 
всички инвестиционни продукти или
финансови инструменти, които дават 
основание за сериозна загриженост по 
отношение на защитата на 
инвеститорите, нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата или част от финансовата 
система, както и с подходящи 
правомощия за намеса и координация на 
ЕОЦКП. Упражняването на тези 
правомощия следва да бъде подчинено 
на спазването на определен брой 
специфични условия. Когато тези 
условия са изпълнени, 
компетентният орган следва да 
може да наложи забрана или 
ограничение като предпазна мярка, 
преди инвестиционен продукт или 
финансов инструмент да бъде пуснат 
на пазара, разпространяван или 
продаван на клиенти. .

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Местата за търговия следва също да 
са задължени да предоставят на 
недискриминационна основа достъп, 
включително до потоците от данни, на 
ЦК, които желаят да извършват клиринг 
на сделки, изпълнявани на мястото за 
търговия. Централните контрагенти и 
другите места за търговия следва също 
да могат да получат на 

(33) Местата за търговия следва също да 
са задължени да предоставят на 
недискриминационна основа достъп, 
включително до потоците от данни, на 
ЦК, които желаят да извършват клиринг 
на сделки, изпълнявани на мястото за 
търговия. Правото на ЦК на достъп до 
място за търговия следва да включва 
възможност за механизми, чрез 
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недискриминационна основа лицензи и 
достъп до информация за индекси и 
други референтни параметри, които се 
използват за определяне на стойността 
на финансови инструменти. Целта на 
премахването на бариерите и на 
дискриминационните практики е да 
бъде засилена конкуренцията в областта 
на клиринга и на търговията с 
финансови инструменти, за да намалеят 
инвестиционните разходи и разходите 
по заеми, да бъдат отстранени 
недостатъците и насърчени иновациите 
в пазарите на Съюза. Комисията следва 
да продължи да следи отблизо 
развитието на инфраструктурата след 
сключването на сделките и при 
необходимост да се намесва, за да 
предотврати нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар.

които множество ЦК да използват 
търговска информация от едно и 
също място за търговия. Това обаче 
не следва да води до оперативна 
съвместимост за клиринга на 
деривати, нито да предизвиква 
фрагментация на ликвидността. 
Централните контрагенти и другите 
места за търговия следва също да могат 
да получат на недискриминационна 
основа лицензи и достъп до информация 
за индекси и други референтни 
параметри, които се използват за 
определяне на стойността на финансови 
инструменти. Целта на премахването на 
бариерите и на дискриминационните 
практики е да бъде засилена 
конкуренцията в областта на клиринга и 
на търговията с финансови 
инструменти, за да намалеят 
инвестиционните разходи и разходите 
по заеми, да бъдат отстранени 
недостатъците и насърчени иновациите 
в пазарите на Съюза. Комисията следва 
да продължи да следи отблизо 
развитието на инфраструктурата след 
сключването на сделките и при 
необходимост да се намесва, за да 
предотврати нарушаването на 
конкуренцията в рамките на вътрешния 
пазар.

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Комисията следва да бъде 
упълномощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от
Договора. По-специално, делегираните 
актове следва да бъдат приети във 
връзка с някои подробности относно 

(38) Правомощията да приема 
делегирани актове, в съответствие с 
член 290 от ДФЕС, следва да бъдат
делегирани на Комисията по 
отношение на спецификациите на
някои определения; точните 
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определенията, точните 
характеристики на изискванията за 
прозрачност на търговията, подробните 
условия за дерогации от изискванията за 
прозрачност преди сключването на 
сделките, условията за отложено 
публикуване на сделките след 
сключването им, критериите, 
предназначени за систематичните 
участници, при прилагането на 
задълженията за прозрачност преди 
сключване на сделките, специалните 
разпоредби, свързани с разходите за 
предоставянето на пазарни данни, 
критериите за предоставяне или отказ на 
достъп между местата за търговия и 
централни контрагенти и изясняването 
на условията, при които действие от 
страна на ЕОЦКП може да бъде 
оправдано със заплахи за защитата на 
инвеститорите, за нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или за стабилността 
на цялата финансова система на Съюза 
или на част от нея.

характеристики на изискванията за 
прозрачност на търговията, подробните 
условия за дерогации от изискванията за 
прозрачност преди сключването на 
сделките, условията за отложено 
публикуване на сделките след 
сключването им, критериите, 
предназначени за систематичните 
участници, при прилагането на 
задълженията за прозрачност преди 
сключване на сделките, специалните 
разпоредби, свързани с разходите за 
предоставянето на пазарни данни, 
критериите за предоставяне или отказ на 
достъп между местата за търговия и 
централни контрагенти и изясняването 
на условията, при които действие от 
страна на ЕОЦКП може да бъде 
оправдано със заплахи за защитата на 
инвеститорите, за нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или за стабилността 
на цялата финансова система на Съюза 
или на част от нея. От особено 
значение е Комисията да провежда 
съответните консултации по време 
на своята подготвителна работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и изготвянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременно, навременно и 
подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Изпълнителните правомощия, 
които се отнасят до приемането на 
решение за равностойност на правната и 

(39) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да се 
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надзорната уредба на трети държави за 
предоставяне на услуги от 
инвестиционни посредници от тези 
държави следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
182/2011 г. на Европейския парламент и 
на Съвета на 16 февруари 2011 година 
за установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите-членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

предоставят изпълнителни
правомощия. Тези правомощия следва 
да се отнасят до приемането на решение 
за равностойност на правната и 
надзорната уредба на трети държави за 
предоставяне на услуги от 
инвестиционни посредници от тези
държави и те следва да се упражняват в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 
182/2011 г. на Европейския парламент и 
на Съвета на 16 февруари 2011 година 
за установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите-членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Проектите на регулаторни 
технически стандарти, изготвени от 
ЕОЦКП съгласно член 23, посветен на 
съдържанието и спецификациите за 
отчитане на сделки, член 26, посветен 
на критериите за ликвидност на 
деривати, за които ще се счита, че 
подлежат на задължението търговията с 
тях да се осъществява на организирани 
места за търговия и съгласно член 36, 
посветен на информацията, която 
инвестиционният посредник, кандидат 
от трета държава, предоставя на ЕОЦКП 
в своята молба за регистрация, следва 
да бъдат приемани от Комисията 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
и в съответствие с разпоредбите на 
членове 10—14 от Регламент (ЕС) №

(42) Комисията следва да приема
проектите на регулаторни технически 
стандарти, изготвени от ЕОЦКП 
съгласно член 23, посветен на 
съдържанието и спецификациите за 
отчитане на сделки, като уточнява 
видовете дериватни договори, които 
имат преки, съществени и 
предвидими последици в рамките на 
Съюза, и дали определена категория 
деривати, подлежащи на 
задължението за клиринг съгласно 
Регламент ЕС № .../…[EMIR], или 
съответна нейна подкатегория следва 
да се търгува единствено на 
организирани места за търговия, член 
26, посветен на критериите за 
ликвидност на деривати, за които ще се 
счита, че подлежат на задължението 
търговията с тях да се осъществява на 
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1093/2010. организирани места за търговия и 
съгласно член 36, посветен на 
информацията, която инвестиционният 
посредник, кандидат от трета държава, 
предоставя на ЕОЦКП в своята молба за 
регистрация. Комисията приема тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти посредством делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз и в съответствие с 
разпоредбите на членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Комисията следва също да бъде 
оправомощена да приема технически 
стандарти за изпълнение 
посредством актове за изпълнение в 
съответствие с член 291 от ДФЕС и в 
съответствие с член 15 от 
Регламент (ЕО) № 1095/2010. ЕОЦКП 
следва да бъде натоварен с 
изготвянето на технически 
стандарти за изпълнение и да ги 
представи на Комисията, като 
уточни в съответствие с член 26 дали 
определена категория деривати, 
подлежащи на задължението за 
клиринг съгласно Регламент [ ] 
(EMIR) или съответните й 
подкатегории, следва да се търгува 
единствено на организирани места за 
търговия.

заличава се

Or. en
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Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правомощия на компетентните 
органи и на ЕОЦКП за намеса по 
отношение на продуктите и 
правомощия на ЕОЦКП в областта 
на управлението и ограничаването на 
позициите;

д) правомощия на компетентните 
органи и на ЕОЦКП за намеса по 
отношение на продуктите;

Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за 
инвестиционни посредници, кредитни 
институции, лицензирани съгласно
директивата [новата ДПФИ], когато
извършват една или повече 
инвестиционни услуги и/или развиват
инвестиционни дейности, както и за 
регулираните пазари.

2. Настоящият регламент се прилага за
кредитни институции и
инвестиционни посредници,
лицензирани съгласно Директива 
.../.../ЕС  [новата ДПФИ], когато
кредитната институция или 
инвестиционният посредник 
извършва една или повече 
инвестиционни услуги и/или развива
инвестиционни дейности, както и за 
регулираните пазари.

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „систематичен участник“ е 
инвестиционен посредник, който 
търгува за собствена сметка по 

(3) „систематичен участник“ е 
инвестиционен посредник, който 
търгува за собствена сметка по 
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организиран, редовен и систематичен 
начин, като изпълнява нареждания на 
клиенти извън регулиран пазар, МСТ 
или ОСТ;

организиран и систематичен начин, като 
изпълнява нареждания на клиенти извън 
регулиран пазар, МСТ или ОСТ в 
двустранна система;

Or. en

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) „двустранна система“ е система, 
която обединява или улеснява 
обединяването на интереси за 
покупката и продажбата на 
финансови инструменти,
посредством които 
инвестиционният посредник, 
използващ системата, търгува за 
собствена сметка, като изпълнява 
нареждания на клиенти в рамките на 
системата;

Or. en

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „организирана система за търговия
(ОСТ)“ е система или механизъм, които 
не са регулиран пазар или МСТ, 
управлявани от инвестиционен 
посредник или пазарен оператор, в 
които многобройни интереси на трети 
лица за покупката и продажбата на 
финансови инструменти могат да 
взаимодействат в системата по начин, 
който води до сключването на договор 
за финансови инструменти, в 

(7) „организирана система за търговия
(ОСТ)“ е многостранна система или 
механизъм, които не са регулиран пазар 
или МСТ, управлявани от 
инвестиционен посредник или пазарен 
оператор, в които многобройни 
интереси на трети лица за покупката и 
продажбата на облигации, 
структурирани финансови продукти, 
квоти за емисии или деривати могат 
да взаимодействат в системата по начин, 
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съответствие с разпоредбите на раздел II 
от директива [новата ДПФИ ];

който води до сключването на договор 
за финансови инструменти, в 
съответствие с разпоредбите на раздел II 
от Директива .../.../ЕС [новата ДПФИ ];

Or. en

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) „многостранна система“ е 
система, която обединява или 
улеснява обединяването на интереси 
за покупката и продажбата на 
финансови инструменти, независимо 
от действителния брой нареждания, 
изпълнявани в последващите 
трансакции; 

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „компетентен орган“ е органът, 
определен от всяка държава-членка в 
съответствие с член 48 от Директива 
[новата ДПФИ], освен ако в тази 
директива не е посочено друго;

(17) „компетентен орган“ е органът, 
определен от всяка държава-членка в 
съответствие с член 69 от Директива
…/…/ЕС [новата ДПФИ], освен ако в 
тази директива не е посочено друго;

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „доставчик на консолидирани 
отчети за търговията (ДКО)“ е лице, 
което е упълномощено съгласно 
разпоредбите, определени в Директива 
[новата ДПФИ], да извършва услуга по 
събиране от регулирани пазари, МСТ, 
ОСТ и АПО на търговски доклади за 
финансовите инструменти, посочени в 
членове [5, 6, 11 и 12] на настоящия 
регламент, и да ги консолидира в 
непрекъснат електронен поток от 
обновени данни, осигуряващ в реално 
време данни за цените и обемите на 
всеки финансов инструмент;

(19) „доставчик на консолидирани 
отчети за търговията (ДКО)“ е лице, 
което е упълномощено съгласно 
разпоредбите, определени в Директива
…/…/ЕС  [новата ДПФИ], да извършва 
услуга по събиране от регулирани 
пазари, МСТ, ОСТ и одобрени агенти 
по публикуването на отчети за 
търговията (АПО) на търговски 
доклади за финансовите инструменти, 
посочени в членове 5, 6, 11 и 12 на 
настоящия регламент, и да ги 
консолидира в непрекъснат електронен 
поток от обновени данни, осигуряващ 
данни в реално време и, когато е 
предвидено в член 66, параграфи 1 и 2 
от Директива …/…/ЕС [новата 
ДПФИ], забавени данни за цените и 
обемите на всеки финансов инструмент;

Or. en

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) „управителен орган“ е 
управителният орган, изпълняващ 
управленските и надзорните функции, 
на доставчик на услуги за отчитане на 
данни, който взема решения на последна 
инстанция и е упълномощен да 
определя стратегията, целите и 
цялостната политика на структурата.
В управителния орган участват лицата, 
които действително ръководят делата на 
структурата;

(21) „управителен орган“ е 
управителният орган, изпълняващ
управленските и надзорните функции, 
на инвестиционен посредник, пазарен 
оператор или доставчик на услуги за 
отчитане на данни, който взема решения 
на последна инстанция и е 
упълномощен да определя стратегията, 
целите и цялостната политика на
инвестиционния посредник, пазарния 
оператор или доставчика на услуги за 
отчитане на данни, включително
лицата, които действително ръководят 
делата на структурата;
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Or. en

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „надзорна функция“ са 
действията на управителния орган, 
изпълняващ своята надзорна функция 
за наблюдение на управленските 
решения;

заличава се

Or. en

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) „висше ръководство“ са 
физическите лица, които 
упражняват изпълнителните 
функции в структурата на доставчик 
на услуги за отчитане на данни и 
които са отговорни и подотчетни за 
ежедневното му управление.

заличава се

Or. en

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 26 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) „споразумение за оперативна 
съвместимост“ е споразумение за 
оперативна съвместимост по 
смисъла на член 2, параграф 1, точка 9 
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от Регламент (ЕС) № …/... [EMIR].

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) „инвестиционни услуги и 
дейности“ са услугите и дейностите, 
определени в член 4, параграфи 1 и 2 от 
Директива [новата ДПФИ].

(27) „инвестиционни услуги и 
дейности“ са услугите и дейностите по 
смисъла на член 4, параграф 2, точка 1
от Директива …/…/ЕС [новата ДПФИ].

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) „енергийни продукти на едро“ са 
договорите и дериватите, определени в 
член 2, параграф 4 от Регламент
[REMIT].

(29) „енергийни продукти на едро“ са 
договорите и дериватите, определени в 
член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 
1227/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2011 
година относно интегритета и 
прозрачността на пазара за търговия 
на едро с енергия1,
______________
1 OВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Определенията в параграф 1 се 
прилагат също към Директива [новата 
ДПФИ].

2. Определенията в член 4, параграф 1
от Директива …/…/ЕС [новата 
ДПФИ] също се прилагат към 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с член 41 Комисията
може да приема посредством 
делегирани актове мерките за 
определяне на някои технически 
елементи в определенията, посочени в 
параграф 1, с цел те да бъдат 
адаптирани към развитието на пазара.

3. В съответствие с член 41 Комисията
се оправомощава да приема делегирани 
актове за определяне на някои 
технически елементи в определенията, 
посочени в параграф 1, точки 3, 3a, 7, 
7a, 10 до 16, 18 до 26a, 28 и 29, от 
настоящия член, с цел те да бъдат 
адаптирани към развитието на пазара.

Or. en

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, както и 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, управляващи МСТ
или ОСТ, оповестят текущите цени
„купува“ и „продава“, както и степента 
на интересите от търгуване по тези 
цени, които са обявени чрез техните 
системи, по отношение на акциите, 
борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 

1. Регулираните пазари, както и 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, управляващи 
МСТ, оповестят текущите цени
„купува“ и „продава“, както и степента 
на интересите от търгуване по тези 
цени, които са обявени чрез техните 
системи, по отношение на акциите, 
борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
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инструменти, допуснати до търгуване 
или които се търгуват на МСТ или на 
ОСТ. Това изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес.
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ или ОСТ, 
оповестяват тази информация 
непрекъснато през обичайните часове за 
търговия.

инструменти, допуснати до търгуване 
или които се търгуват на МСТ. Това 
изискване се прилага също за 
обвързващите заявления за интерес.
Регулираните пазари, инвестиционните 
посредници и пазарните оператори, 
организиращи МСТ, оповестяват тази 
информация непрекъснато през 
обичайните часове за търговия.

Or. en

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които са 
задължени да публикуват котировките 
си за акции, борсово търгувани 
фондове, депозитарни разписки, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти съгласно член 
13, да получат достъп, при подходящи 
търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1.

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, позволяват на инвестиционните 
посредници, които са задължени да 
публикуват котировките си за акции, 
борсово търгувани фондове, 
депозитарни разписки, сертификати и 
други подобни финансови инструменти 
съгласно член 13, да получат достъп, 
при подходящи търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1.

Or. en

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението за регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОТС, да оповестяват 
публично информацията, посочена в 
член 3, параграф 1, в зависимост от 
пазарния модел или вида и размера на 
нарежданията в случаите, определени в 
съответствие с параграф 3. По-
специално компетентните органи могат 
да отменят задължението по отношение 
на нарежданията, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за акцията, депозитарната разписка, 
борсово търгувания фонд, сертификата 
и друг подобен финансов инструмент 
или за вида акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти.

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението за регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да оповестяват публично 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 1, в зависимост от пазарния 
модел или вида и размера на 
нарежданията в случаите, определени в 
съответствие с параграф 3. По-
специално компетентните органи могат 
да отменят задължението по отношение 
на нарежданията, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за акцията, депозитарната разписка, 
борсово търгувания фонд, сертификата 
и друг подобен финансов инструмент 
или за вида акции, депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти.

Or. en

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
цените, обема и времето, в което са 
сключени сделките по отношение на 
акциите, борсово търгуваните фондове, 
депозитарните разписки, сертификатите 
и други подобни финансови 
инструменти, допуснати до търгуване 
или които се търгуват на МСТ или на 
ОСТ. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, оповестят публично цените, обема 
и времето, в което са сключени сделките 
по отношение на акциите, борсово 
търгуваните фондове, депозитарните 
разписки, сертификатите и други 
подобни финансови инструменти, 
допуснати до търгуване или които се 
търгуват на МСТ. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
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пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, оповестят публично 
подробностите за всички такива сделки 
възможно най-близо до реалното време, 
когато това е технически възможно.

МСТ, оповестят публично 
подробностите за всички такива сделки 
възможно най-близо до реалното време, 
когато това е технически възможно.

Or. en

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, позволяват на 
инвестиционните посредници, които са 
задължени да публикуват 
подробностите за своите сделки с акции, 
борсово търгувани фондове, 
депозитарни разписки, сертификати и 
други подобни финансови инструменти 
съгласно член 19, да получат достъп, 
при подходящи търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1.

2. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, позволяват на инвестиционните 
посредници, които са задължени да 
публикуват подробностите за своите 
сделки с акции, борсово търгувани 
фондове, депозитарни разписки, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти съгласно член 
19, да получат достъп, при подходящи 
търговски условия и на 
недискриминационна основа, до 
механизмите, използвани за публичното 
оповестяване на информацията съгласно 
параграф 1.

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари да 
предвидят отложено публикуване на 
подробностите за сделките в зависимост 
от техния вид или размер. По-

1. Компетентните органи могат да 
разрешат на регулираните пазари да 
предвидят отложено публикуване на 
подробностите за сделките в зависимост 
от техния вид или размер. По-
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специално, компетентните органи могат 
да разрешат отложено публикуване за 
сделки, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за тази акция, борсово търгуван фонд, 
депозитарна разписка, сертификат и 
други подобни финансови инструменти 
или за тази категория акция, борсово 
търгуван фонд, депозитарна разписка, 
сертификат и други подобни финансови 
инструменти. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, получават 
предварителното одобрение на 
компетентния орган за предложените 
мерки за отложено публикуване на 
сделките и оповестяват ясно тези мерки 
на участниците на пазара и 
обществеността. ЕОЦКП следи за 
прилагането на тези мерки за отложено 
публикуване на сделките и представя на 
Комисията годишен доклад за начина, 
по който те се прилага на практика.

специално, компетентните органи могат 
да разрешат отложено публикуване за 
сделки, чийто мащаб е голям в 
сравнение с нормалния пазарен размер 
за тази акция, борсово търгуван фонд, 
депозитарна разписка, сертификат и 
други подобни финансови инструменти 
или за тази категория акция, борсово 
търгуван фонд, депозитарна разписка, 
сертификат и други подобни финансови 
инструменти. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, получават предварителното 
одобрение на компетентния орган за 
предложените мерки за отложено 
публикуване на сделките и оповестяват 
ясно тези мерки на участниците на 
пазара и обществеността. ЕОЦКП следи 
за прилагането на тези мерки за 
отложено публикуване на сделките и 
представя на Комисията годишен 
доклад за начина, по който те се прилага 
на практика.

Or. en

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подробностите, които регулираните 
пазари, инвестиционните посредници, 
сред които систематични участници, 
инвестиционни посредници и 
регулирани пазари, организиращи МСТ
или ОСТ, трябва да включат в 
информацията, предоставена на 
обществеността за всяка категория на 
съответния финансов инструмент;

а) подробностите, които регулираните 
пазари, инвестиционните посредници, 
сред които систематични участници, 
инвестиционни посредници и 
регулирани пазари, организиращи МСТ, 
трябва да включат в информацията, 
предоставена на обществеността за 
всяка категория на съответния финансов 
инструмент;

Or. en
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Изменение 35
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) условията, които трябва да се спазват, 
за да бъде разрешено на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници, 
сред които систематични участници, 
инвестиционни посредници и 
регулирани пазари, организиращи МСТ
или ОСТ, да пристъпят към отложено 
публикуване на сделките и критериите, 
въз основа на които се взема решение 
кои сделки в зависимост от размера или 
вида на акцията, борсово търгувания 
фонд, депозитарната разписка, 
сертификата и друг подобен финансов 
инструмент, се разрешава отложено 
публикуване за всяка категория 
финансов инструмент.

б) условията, които трябва да се спазват, 
за да бъде разрешено на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници, 
сред които систематични участници, 
инвестиционни посредници и 
регулирани пазари, организиращи МСТ, 
да пристъпят към отложено 
публикуване на сделките и критериите, 
въз основа на които се взема решение 
кои сделки в зависимост от размера или 
вида на акцията, борсово търгувания 
фонд, депозитарната разписка, 
сертификата и друг подобен финансов 
инструмент, се разрешава отложено 
публикуване за всяка категория 
финансов инструмент.

Or. en

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, за специфични групи 
продукти, в зависимост от пазарния 
модел, особеностите на търговската 
дейност с даден продукт и ликвидността 
в случаите, определени в съответствие с 
параграф 4.

1. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, за специфични групи 
продукти, в зависимост от пазарния 
модел, особеностите на търговската 
дейност с даден продукт и ликвидността 
в случаите, определени в съответствие с 
параграф 4.

Or. en
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Изменение 37
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ или ОСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, в зависимост от вида и 
размера на нарежданията и метода за 
търгуване в съответствие с параграф 4.
По-специално компетентните органи 
могат да отменят задължението по 
отношение на нарежданията, които са 
големи по своя мащаб в сравнение с 
нормалната големина на пазара за 
облигацията, структурирания финансов 
продукт, квотата за емисии или 
деривата или за вида на съответните 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати.

2. Компетентните органи могат да 
отменят задължението на регулираните 
пазари, инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ, да оповестят публично 
информацията, посочена в член 7, 
параграф 1, в зависимост от вида и 
размера на нарежданията и метода за 
търгуване в съответствие с параграф 4.
По-специално компетентните органи 
могат да отменят задължението по 
отношение на нарежданията, които са 
големи по своя мащаб в сравнение с 
нормалната големина на пазара за 
облигацията, структурирания финансов 
продукт, квотата за емисии или 
деривата или за вида на съответните 
облигации, структурирани финансови 
продукти, квоти за емисии или 
деривати.

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) пазарния модел; заличава се

Or. en

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) особеностите на търговската 
дейност с даден продукт;

заличава се

Or. en

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – буква б) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) размера или вида на нарежданията и 
размера и вида на емисията на финансов 
инструмент.

iv) размера на нарежданията и размера и 
вида на емисията на финансов 
инструмент.

Or. en

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за всяка категория финансов 
инструмент, условията, които трябва да 
се спазват, за да бъде разрешено на 
регулираните пазари, инвестиционните 
посредници, сред които систематични 
участници, инвестиционни посредници 
и регулирани пазари, организиращи 
МСТ или ОСТ, да пристъпят към 
отложено публикуване на сделките и 
критериите, въз основа на които се 
взема решение за кои сделки, в 
зависимост от размера или вида на 
облигацията, структурирания финансов 
продукт, квотата за емисия или 
деривата, се позволява отложено 
публикуване и/или непосочване на 
обема на сделката.

б) за всяка категория финансов 
инструмент, условията, които трябва да 
се спазват, за да бъде разрешено на 
регулираните пазари, инвестиционните 
посредници, сред които систематични 
участници, инвестиционни посредници 
и регулирани пазари, организиращи 
МСТ или ОСТ, да пристъпят към 
отложено публикуване на сделките и 
критериите, въз основа на които се 
взема решение за кои сделки, в 
зависимост от размера или вида на 
облигацията, структурирания финансов 
продукт, квотата за емисия или 
деривата, се позволява отложено 
публикуване.
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Изменение 42
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ и ОСТ осигуряват публичен 
достъп до информацията, публикувана в 
съответствие с членове 3—10, като 
предоставят индивидуално данните 
преди и след сключването на сделките.

1. Регулираните пазари, 
инвестиционните посредници и 
пазарните оператори, организиращи 
МСТ и, когато е приложимо, ОСТ 
осигуряват публичен достъп до 
информацията, публикувана в 
съответствие с членове 3—10, като 
предоставят индивидуално данните 
преди и след сключването на сделките.

Or. en

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регулираните пазари, МСТ и ОСТ 
предоставят публичен достъп до 
информацията, публикувана в 
съответствие с членове 3—10 при 
подходящи търговски условия.
Информацията се предоставя безплатно 
15 минути след публикуването на 
сделката.

1. Регулираните пазари, МСТ и, когато 
е приложимо, ОСТ предоставят 
публичен достъп до информацията, 
публикувана в съответствие с членове 
3—10 при подходящи търговски 
условия. Информацията се предоставя 
безплатно 15 минути след 
публикуването на сделката.

Or. en

Изменение 44
Предложение за регламент
Член -13 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -13а
Задължение за извънборсово 

търгуване чрез систематични 
участници

1. Всички сделки с акции, борсово 
търгувани фондове, депозитарни 
разписки, сертификати и други 
подобни финансови инструменти, 
които не представляват 
вътрешногрупови сделки по смисъла 
на член 2а от Регламент (ЕС) № .../...
(EMIR—Регламентът за 
европейската пазарна 
инфраструктура) и които не са 
сключени на регулиран пазар или МСТ 
се сключват чрез систематичен 
участник, освен ако сделката не 
включва първично емитиране на 
инструмента.
2. Всички сделки с облигации, 
структурирани финансови продукти, 
които са допустими за търгуване на 
регулиран пазар или чийто проспект 
вече е публикуван, квотите за емисии 
и деривати, които отговарят на 
условията за клиринг или са 
допуснати до търговия на регулиран 
пазар и се търгуват на МСТ или ОСТ 
и за които не се отнася 
задължението за търговия съгласно 
член 26, които не са сключени на 
регулиран пазар, МСТ, ОСТ или на 
място за търговия, намиращо се в 
трета страна и оценено като 
равностойно в съответствие с член 
26, параграф 4, се сключват чрез 
систематичен участник, освен ако 
сделката не включва първично 
емитиране на инструмента.

Or. en
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Изменение 45
Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Систематичните участници с акции, 
депозитарни разписки, борсово 
търгувани фондове, сертификати и 
други подобни финансови инструменти 
публикуват обвързващи котировка за 
тези акции, депозитарни разписки, 
борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ, за които 
те са систематични участници и за 
които съществува ликвиден пазар. В 
случай че не съществува ликвиден пазар 
на акции, депозитарни разписки, 
борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, 
систематичните участници съобщават 
котировките при поискване от страна на 
техните клиенти.

1. Систематичните участници с акции, 
депозитарни разписки, борсово 
търгувани фондове, сертификати и 
други подобни финансови инструменти 
публикуват обвързващи котировка за 
тези акции, депозитарни разписки, 
борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ, за които те са 
систематични участници и за които 
съществува ликвиден пазар. В случай че 
не съществува ликвиден пазар на акции, 
депозитарни разписки, борсово 
търгувани фондове, сертификати и 
други подобни финансови инструменти, 
систематичните участници съобщават 
котировките при поискване от страна на 
техните клиенти.

Or. en

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 13 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Компетентният орган на най-
адекватния пазар по отношение на 
ликвидността, съгласно определението в 
член 23, определя поне веднъж годишно 
за всяка акция, депозитарна разписка, 
борсово търгуван фонд, сертификат и 
друг подобен финансов инструмент 
категорията, към която той принадлежи 
в зависимост от средноаритметичната 
стойност на нарежданията, изпълнени 

6. Компетентният орган на най-
адекватния пазар по отношение на 
ликвидността, съгласно определението в 
член 23, определя поне веднъж годишно 
за всяка акция, депозитарна разписка, 
борсово търгуван фонд, сертификат и 
друг подобен финансов инструмент 
категорията, към която той принадлежи 
в зависимост от средноаритметичната 
стойност на нарежданията, изпълнени 
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на пазара за този финансов инструмент. 
Тази информация се оповестява сред 
всички участници на пазара.

на пазара за този финансов инструмент. 
Тази информация се оповестява сред 
всички участници на пазара и се 
предава на ЕОЦКП, който я публикува 
на своя уебсайт.

Or. en

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи и ЕОЦКП 
следят за прилагането на настоящия
член по отношение на размерите, по 
които се предоставят котировки на 
клиентите на инвестиционния 
посредник и на другите участници на 
пазара във връзка с други търговски 
дейности на инвестиционния посредник, 
както и степента, в която котировките 
отразяват преобладаващите пазарни 
условия в сравнение със сделки с 
еднакви или подобни инструменти, 
които се сключват на регулирани 
пазари, МСТ или ОСТ. ЕОЦКП 
представя на Комисията доклад относно 
прилагането на настоящия член в 
рамките на 2 години след датата на 
влизане влизането му в сила. В случай 
на интензивни котировки и търгуване 
дори и малко над прага, посочен в член 
17, параграф 3, или извън 
преобладаващите пазарни условия,
компетентните органи докладват на 
Комисията преди този срок.

1. Компетентните органи и ЕОЦКП 
следят за прилагането на член 17 по 
отношение на размерите, по които се 
предоставят котировки на клиентите на 
инвестиционния посредник и на другите 
участници на пазара във връзка с други 
търговски дейности на инвестиционния 
посредник, както и степента, в която 
котировките отразяват преобладаващите 
пазарни условия в сравнение със сделки 
с еднакви или подобни инструменти, 
които се сключват на регулирани 
пазари, МСТ или ОСТ. ЕОЦКП 
представя на Комисията доклад относно 
прилагането на член 17 в рамките на...*. 
В случай на интензивни котировки и 
търгуване дори и малко над прага, 
посочен в член 17, параграф 3, или 
извън преобладаващите пазарни 
условия, ЕОЦКП докладва на 
Комисията преди този срок.

________________
*ОВ, моля въведете дата: 24 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 48
Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ или ОСТ, оповестят 
обема и цената на тези сделки и 
времето, в което са сключени. Тази 
информация се оповестява чрез АПО.

1. Инвестиционните посредници, които 
сключват за собствена сметка или от 
името на клиенти сделки с депозитарни 
разписки, борсово търгувани фондове, 
сертификати и други подобни 
финансови инструменти, допуснати до 
търговия на регулиран пазар или които 
се търгуват на МСТ, оповестят обема и 
цената на тези сделки и времето, в което 
са сключени. Тази информация се 
оповестява чрез АПО.

Or. en

Изменение 49
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, която се оповестява в 
съответствие с параграф 1 и в сроковете 
за публикуване съответства на 
изискванията, приети съгласно член 6. 
Когато в мерките, приети съгласно член 
6, се предвижда отложено публикуване 
за някои категории сделки с акции, 
борсово търгувани фондове, 
депозитарни разписки, сертификати и 
други подобни финансови инструменти, 
тази възможност се прилага също за 
тези сделки, когато те се сключени 
извън регулираните пазари, МСТ или 
ОТС.

2. Информацията, която се оповестява в 
съответствие с параграф 1 и в сроковете 
за публикуване съответства на 
изискванията, приети съгласно член 6. 
Когато в мерките, приети съгласно член 
6, се предвижда отложено публикуване 
за някои категории сделки с акции, 
борсово търгувани фондове, 
депозитарни разписки, сертификати и 
други подобни финансови инструменти, 
тази възможност се прилага също за 
тези сделки, когато те се сключени 
извън регулираните пазари или МСТ.

Or. en
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Изменение 50
Предложение за регламент
Член 23 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението, предвидено в параграф 
1, не се прилага за финансови 
инструменти, които не са допуснати до 
търговия или се търгуват на МСТ или 
ОТС, за финансови инструменти, чиято 
стойност не зависи от стойността на 
финансов инструмент, допуснат за 
търгуване или търгуван на МСТ или 
ОТС, нито за финансови инструменти, 
които не оказват или няма вероятност да 
окажат въздействие върху финансов 
инструмент, допуснат за търгуване или 
търгуван на МСТ или ОСТ.

2. Задължението, предвидено в параграф 
1, не се прилага за финансови 
инструменти, които не са допуснати до 
търговия на регулиран пазар или се 
търгуват на МСТ или ОТС, за 
финансови инструменти, чиято стойност 
не зависи от стойността на финансов 
инструмент, допуснат за търгуване на 
регулиран пазар или търгуван на МСТ 
или ОТС, нито за финансови 
инструменти, които не оказват или няма 
вероятност да окажат въздействие върху 
финансов инструмент, допуснат за 
търгуване или търгуван на МСТ или 
ОСТ.

Or. en

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до [… ]

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до ...*.

_____________
* ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 23 - параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Две години след влизането в сила на 
настоящия регламент ЕОЦКП 
представя на Комисията доклад за 
функционирането на настоящия член, 
включително дали съдържанието и 
формата на отчетите за сделките, 
получени и обменени между 
компетентните органи, им позволяват да 
осъществяват цялостно наблюдение на 
дейността на инвестиционните 
посредници в съответствие с член 21. 
Комисията може да предприеме стъпки,
за да предложи всякакви промени, 
включително такива, в които се 
предвижда сделките, вместо да бъдат 
предавани на компетентните органи, да 
бъдат предавани на система, определена 
от ЕОЦКП, което позволява на 
съответните компетентни органи да 
имат достъп до цялата информация, 
предавана в изпълнение на настоящия 
член.

9. До ... * ЕОЦКП представя на 
Комисията доклад за функционирането 
на настоящия член, включително дали 
съдържанието и формата на отчетите за 
сделките, получени и обменени между 
компетентните органи, им позволяват да 
осъществяват цялостно наблюдение на 
дейността на инвестиционните 
посредници в съответствие с член 21. 
Комисията може да предприеме стъпки, 
за да предложи всякакви промени, 
включително такива, в които се 
предвижда сделките, вместо да бъдат 
предавани на компетентните органи, да 
бъдат предавани на система, определена 
от ЕОЦКП, което позволява на 
съответните компетентни органи да 
имат достъп до цялата информация, 
предавана в изпълнение на настоящия 
член. Комисията предоставя доклада 
на ЕОЦКП на Европейския парламент 
и Съвета.
_____________
* ОВ, моля въведете дата: 24 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие с процедурата, 
предвидена в член 42, Комисията може 
да приема решения, с които се определя 
дали правната и надзорната уредба на 
дадена трета държава гарантира, че 
всяко място за търговия, лицензирано в 
тази трета държава, изпълнява 

4. В съответствие с процедурата по 
разглеждане, предвидена в член 42,
параграф 2, Комисията може да приема 
решения, с които се определя дали 
правната и надзорната уредба на дадена 
трета държава гарантира, че всяко място 
за търговия, лицензирано в тази трета 
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задължителните законови изисквания, 
които са равностойни на изискванията 
за местата за търговия, посочени в 
параграф 1, букви а)—в), произтичащи 
от настоящия регламент, Директива 
[новата ДПФИ] и Регламент [новия 
MAR], и които подлежат на ефективен 
надзор и правоприлагане в съответната 
трета държава.

държава, изпълнява задължителните 
законови изисквания, които са 
равностойни на изискванията за местата 
за търговия, посочени в параграф 1, 
букви а), б) и в) от настоящия член, 
произтичащи от настоящия регламент, 
Директива .../.../ЕС [новата ДПФИ] и 
Регламент (ЕС) № ... [новия MAR], и 
които подлежат на ефективен надзор и 
правоприлагане в съответната трета 
държава.

Or. en

Изменение 54
Предложение за регламент
Член 24 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В съответствие с член 41 
Комисията приема посредством 
делегирани актове мерки за 
определяне на вида на договорите, 
посочени в параграф 2, които имат 
преки, съществени и предвидими 
последици в рамките на Съюза или 
когато задължението за търгуване е 
необходимо или подходящо, за да се 
предотврати заобикалянето на 
разпоредба от настоящия регламент.

5. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти
за определяне на вида на договорите, 
посочени в параграф 2, които имат 
преки, съществени и предвидими 
последици в рамките на Съюза или 
когато задължението за търгуване е 
необходимо или подходящо, за да се 
предотврати заобикалянето на 
разпоредба от настоящия регламент.

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до ...*.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти, 
в съответствие с процедурата, 
предвидена в членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
_____________
* ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
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регламент.

Or. en

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП разработва проект на 
технически стандарти за изпълнение с 
цел определяне на:

ЕОЦКП разработва проект на
регулаторни технически стандарти с 
цел определяне на:

Or. en

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП представя на Комисията 
проекти на техническите стандарти за 
изпълнение, посочени в първата алинея, 
в срок от три месеца, след като тя е 
приела технически стандарти за 
изпълнение в съответствие с член 4, 
параграф 3 от Регламент [ ] (EMIR).

ЕОЦКП представя на Комисията 
проекти на регулаторни технически
стандарти, посочени в първата алинея, в 
срок от три месеца, след като тя е 
приела регулаторните технически 
стандарти в съответствие с член 4, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № .../... 
(EMIR).

Or. en

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на посочените 
в първата алинея технически стандарти

На Комисията се предоставят 
правомощия за приемане на посочените 
в първата алинея регулаторни
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за изпълнение в съответствие с член 15
от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

технически стандарти в съответствие с
членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 
1095/2010.

Or. en

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При разработването на проекти на 
технически стандарти за изпълнение
ЕОЦКП приема категорията деривати 
или съответните Й подкатегории за 
достатъчно ликвидни съгласно следните 
критерии:

3. При разработването на проекти на 
регулаторни технически стандарти 
ЕОЦКП приема категорията деривати 
или съответните й подкатегории за 
достатъчно ликвидни съгласно следните 
критерии:

Or. en

Изменение 59
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да представи проектите на 
техническите стандарти за 
изпълнение на Комисията с цел 
получаването на нейното одобрение, 
ЕОЦКП провежда обществена 
консултации и, когато е уместно, може 
да се консултира с компетентните 
органи на трети държави.

Преди да представи проектите на 
регулаторни технически стандарти на 
Комисията с цел получаването на 
нейното одобрение, ЕОЦКП провежда 
обществена консултации и, когато е 
уместно, може да се консултира с 
компетентните органи на трети 
държави.

Or. en

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Вследствие на уведомление от страна 
на ЕОЦКП Комисията може да
публикува покана за представяне на 
предложения за търгуването на тези 
деривати на местата, посочени в член 
24, параграф 1.

Вследствие на уведомлението, 
посочено в алинея първа, ЕОЦКП 
публикува покана за представяне на 
предложения за търгуването на тези 
деривати на местата, посочени в член 
24, параграф 1.

Or. en

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 26 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В съответствие с параграф 1 ЕОЦКП 
представя на Комисията нови проекти 
на технически стандарти за изпълнение
с цел да бъдат изменени, прекратени 
или отменени съществуващите 
технически стандарти за изпълнение, 
когато е налице съществена промяна в 
критериите, посочени в параграф 2.
Преди да процедира по този начин 
ЕОЦКП може да се консултира с 
компетентните органи на трети 
държави, когато е уместно. На 
Комисията се предоставят правомощия 
да изменя, прекратява и отменя 
съществуващите технически стандарти 
за изпълнение в съответствие с член 15
от Регламент (ЕО) № 1095/2010.

5. В съответствие с параграф 1 ЕОЦКП 
представя на Комисията нови проекти 
на регулаторни технически стандарти с 
цел да бъдат изменени, прекратени или 
отменени съществуващите регулаторни
технически стандарти, когато е налице 
съществена промяна в критериите, 
посочени в параграф 2. Преди да 
процедира по този начин ЕОЦКП може 
да се консултира с компетентните 
органи на трети държави, когато е 
уместно. На Комисията се предоставят 
правомощия да изменя, прекратява и 
отменя съществуващите регулаторни
технически стандарти за изпълнение в 
съответствие с членове 10 – 14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Or. en

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 26 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се делегират 
правомощия да приема регулаторни 
технически стандарти за уточняване на 
критериите, посочени в параграф 2, 
буква б), които да бъдат приети в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010. ЕОЦКП 
представя на Комисията проекти на тези 
регулаторни технически стандарти до    
--/--/--.

6. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти за 
уточняване на критериите, посочени в 
параграф 2, буква б).

ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни технически 
стандарти до ...*.

На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти в 
съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
______________
* ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентният орган на мястото за 
търговия може да откаже на ЦК достъп 
до мястото за търговия единствено 
когато такъв достъп би застрашил 
безпроблемното и правилното 
функциониране на пазарите. 

4. По отношение на прехвърлимите 
ценни книжа и инструменти от 
паричния пазар, компетентният
орган на мястото за търговия може да 
откаже на ЦК достъп до мястото за 
търговия единствено когато такъв 
достъп би застрашил безпроблемното и 
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правилното функциониране на пазарите. 
При други финансови инструменти, 
ЦК получава достъп до място за 
търговия само когато за този достъп 
не е необходима оперативна 
съвместимост или не се застрашава 
безпрепятственото и нормално 
функциониране на пазарите, по-
конкретно в резултат на 
фрагментация на ликвидността, и 
когато мястото за търговия е 
осигурило подходящи механизми за 
предотвратяване на такава 
фрагментация.

Ако компетентен орган откаже достъп 
на това основание, той издава своето 
решение в срок от два месеца след 
получаване на искането, посочено в 
параграф 2, и представя надлежна 
обосновка за това на мястото за 
търгуване и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение.

4a. Ако компетентен орган откаже 
достъп на това основание, той издава 
своето решение в срок от два месеца 
след получаване на искането, посочено 
в параграф 2, и представя надлежна 
обосновка за това на мястото за 
търгуване и на ЦК, включително 
доказателствата, върху които се 
основава неговото решение.

Or. en

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) условията, при които място за 
търговия може да откаже достъп, 
включително условията, свързани с 
обема на сделките, броя и вида на 
потребители или други фактори, 
създаващи неоправдани рискове.

а) условията, при които място за 
търговия може да откаже достъп по 
отношение на прехвърлими ценни 
книжа и инструменти от паричния 
пазар, включително условията, 
свързани с обема на сделките, броя и 
вида на потребители или други фактори, 
създаващи неоправдани рискове.

Or. en
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Изменение 65

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. ЕОЦКП разработва проекти на 
регулаторни технически стандарти с 
цел определяне на понятието за 
фрагментация на ликвидността. Тези 
проекти на регулаторни технически 
стандарти, когато е възможно, 
отразяват регулаторните 
технически стандарти, приети от 
Комисията в съответствие с член 5а 
от Регламент (ЕС) № .../... (EMIR).
ЕОЦКП представя на Комисията 
проектите на регулаторни 
технически стандарти до ...*.
На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първа алинея 
регулаторни технически стандарти, 
в съответствие с членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.
______________
* ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 31 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В съответствие с член 9, параграф 
2 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, 
ЕОЦКП извършва мониторинг на 
инвестиционните продукти, 
включително структурирани 
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депозити и финансови инструменти, 
които са пуснати на пазара, 
разпространяват се или се продават в 
Съюза и може проактивно да проучва 
нови инвестиционни продукти или 
финансови инструменти преди те да 
бъдат пуснати на пазара, 
разпространявани или продавани в 
Съюза в сътрудничество с 
компетентните органи.

Or. en

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пускането на пазара, 
разпространението и продажбата на 
някои финансови инструменти или на 
финансови инструменти с определени 
характеристики или 

а) пускането на пазара, 
разпространението и продажбата на 
някои инвестиционни продукти, 
включително структурирани 
депозити, финансови инструменти или 
на финансови инструменти с 
определени характеристики или

Or. en

Изменение 68
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) регулаторните изисквания, които вече 
са приложими към съответния финансов
инструмент или дейност съгласно 
законодателството на Съюза, не 
противодействат в достатъчна степен на 
заплахата;

б) регулаторните изисквания, които вече 
са приложими към съответния 
инвестиционен продукт, финансов 
инструмент или дейност съгласно 
законодателството на Съюза, не 
противодействат в достатъчна степен на 
заплахата;
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Or. en

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато условията, посочени в алинея 
първа, са изпълнени, ЕОЦКП може да 
наложи забрана или ограничение, 
посочени в параграф 1, като предпазна 
мярка преди инвестиционен продукт 
или финансов инструмент да бъдат 
пуснати на пазара или продадени на 
клиенти. 

Or. en

Изменение 70
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Преди да бъде взето решение по 
параграф 1, ЕОЦКП може да уведоми 
за своето намерение да забрани или 
ограничи инвестиционен продукт или 
финансов инструмент, освен ако в 
рамките на определен срок не бъдат 
направени известни промени в 
характеристики на инвестиционния 
продукт или финансовия 
инструмент.

Or. en

Изменение 71
Предложение за регламент
Член 31 - параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. ЕОЦКП преразглежда забраната или 
ограничението, наложени по параграф 1, 
през подходящи интервали от време, но 
най-малко веднъж на всеки три месеца.
Ако забраната или ограничението не 
бъдат подновени след края на 
тримесечния период, действието им се 
прекратява автоматично.

6. ЕОЦКП преразглежда забраната или 
ограничението, наложени по параграф 1, 
през подходящи интервали от време, но 
най-малко веднъж на всеки три месеца.
Когато забраната или ограничението 
е наложено с оглед защита на 
инвеститора, ЕОЦКП преразглежда 
забраната или ограничението всяка 
година. Ако забраната или 
ограничението не бъдат подновени след 
края на тримесечния или годишния
период, действието им се прекратява 
автоматично.

Or. en

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 31 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. В съответствие с член 41 Комисията 
приема посредством делегирани актове 
мерки за уточняване на критериите и 
факторите, които трябва да бъдат взети 
предвид от ЕОЦКП, за да определи кога 
възникват посочените в параграф 2, 
буква а) заплахи по отношение на 
защитата на инвеститорите или за 
нормалното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари или 
за стабилността на цялата финансова 
система на Съюза или на част от нея.

8. В съответствие с член 41 Комисията 
приема посредством делегирани актове 
мерки за уточняване на критериите и 
факторите, които трябва да бъдат взети 
предвид от ЕОЦКП, за да определи кога 
възникват посочените в параграф 2, 
буква а) заплахи по отношение на 
защитата на инвеститорите или за 
нормалното функциониране и 
почтеността на финансовите пазари или 
за стабилността на цялата финансова 
система на Съюза или на част от нея.
Тези делегирани актове гарантират, 
че ЕОЦКП е в състояние да действа 
превантивно, когато е целесъобразно, 
и от него не се изисква преди да 
предприеме мерки да изчака докато 
продуктът или финансовият 
инструмент бъде пуснат на пазара 
или докато бъде извършен видът 
дейност или практика.
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Or. en

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 32 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Компетентните органи 
извършват мониторинг на 
инвестиционните продукти, 
включително структурирани 
депозити и финансови инструменти, 
които са пуснати на пазара, 
разпространяват се или се продават в 
или от тяхната държава членка, и 
може проактивно да проучват нови 
инвестиционни продукти или 
финансови инструменти преди те да 
бъдат пуснати на пазара, 
разпространявани или продавани в 
или от държавата членка.

Or. en

Изменение 74
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пускането на пазара, 
разпространението и продажбата на 
някои финансови инструменти или на 
финансови инструменти с определени 
характеристики или 

а) пускането на пазара, 
разпространението и продажбата на 
някои инвестиционни продукти, 
включително структурирани 
депозити, финансови инструменти или 
на финансови инструменти с 
определени характеристики или

Or. en



PE485.888v01-00 48/62 PR\895737BG.doc

BG

Изменение 75
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) финансов инструмент, дейност или 
практика пораждат значителни 
опасения, свързани със защитата на 
инвеститорите, или представляват 
сериозна заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея;

а) инвестиционен продукт, финансов 
инструмент, дейност или практика 
пораждат значителни опасения, 
свързани със защитата на 
инвеститорите, или представляват 
сериозна заплаха за правилното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари или стабилността 
на цялата финансовата система или на 
част от нея;

Or. en

Изменение 76
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Съществуващите вече регулаторни 
изисквания в законодателството на 
Съюза, приложими за финансовия 
инструмент, дейност или практика, не 
отстраняват в достатъчна степен 
рисковете, посочени в параграф а), и 
проблемът няма да бъде решен по-
успешно чрез подобряването на надзора 
или на изпълнението на 
съществуващите изисквания;

б) Съществуващите вече регулаторни 
изисквания в законодателството на 
Съюза, приложими за инвестиционния 
продукт, финансовия инструмент, 
дейност или практика, не отстраняват в 
достатъчна степен рисковете, посочени 
в буква а), и проблемът няма да бъде
решен по-успешно чрез подобряването 
на надзора или на изпълнението на 
съществуващите изисквания;

Or. en

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато условията, посочени в алинея 
първа, са изпълнени, компетентният 
орган може превантивно да наложи 
забрана или ограничение преди 
инвестиционен продукт или финансов 
инструмент да бъде пуснат на пазара, 
разпространен или продаван на 
клиенти.

Or. en

Изменение 78
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Преди да бъде наложена забрана 
или ограничение по параграф 1, 
компетентният орган може да 
уведоми за намерението си да забрани 
или ограничи инвестиционен продукт 
или финансов инструмент, освен ако в 
определен срок не бъдат направени
известни промени в характеристики 
на инвестиционния продукт или 
финансовия инструмент.

Or. en

Изменение 79
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган не предприема 
действия по настоящия член, освен ако 
не по-малко от един месец преди да е 
предприел действието, той е уведомил в 
писмен вид всички останали 

3. Компетентният орган не налага 
забрана или ограничение по настоящия 
член, освен ако не по-малко от една 
седмица преди да е предприел 
действието, той е уведомил в писмен 
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компетентни органи и ЕОЦКП за 
подробностите на:

вид всички останали компетентни 
органи и ЕОЦКП за подробностите на:

Or. en

Изменение 80
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. В съответствие с член 41 Комисията 
приема посредством делегирани актове 
мерки за уточняване на критериите и 
факторите, които трябва да бъдат взети 
предвид от ЕОЦКП, за да определи кога 
възниква посочената в параграф 2, буква 
а) заплаха по отношение на защитата на 
инвеститорите или за нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари, включително по 
отношение на режима на доставка на 
физически суровини или за 
стабилността на цялата финансова 
система в Съюза или на част от нея.

10. В съответствие с член 41 Комисията 
приема посредством делегирани актове 
мерки за уточняване на критериите и 
факторите, които трябва да бъдат взети 
предвид от ЕОЦКП, за да определи кога 
възниква посочената в параграф 2, буква 
а) заплаха по отношение на защитата на 
инвеститорите или за нормалното 
функциониране и почтеността на 
финансовите пазари, включително по 
отношение на режима на доставка на 
физически суровини или за 
стабилността на цялата финансова 
система в Съюза или на част от нея.
Тези критерии и фактори отчитат 
проектите на регулаторни 
технически стандарти, разработени 
в съответствие с член 59, параграф 3 
от Директива .../.../ЕС [новата 
ДПФИ] и правят разлика между 
ситуациите, при които ЕОЦКП 
предприема действия, тъй като 
компетентен орган не е предприел 
действия, и случаите, когато ЕОЦКП 
взема мерки по отношение на 
допълнителен риск, който 
компетентният орган не е в 
състояние да реши, съгласно буква и) 
от член 71, параграф 2 и букви е) и ж) 
от член 72, параграф 1 от Директива 
.../.../ЕС [новата ДПФИ].

Or. en
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Изменение 81
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Инвестиционен посредник от трета 
държава може да предоставя услугите, 
посочени в член 30 от Директива 
[новата ДПФИ] на допустими 
контрагенти, установени в Съюза, без да 
открива клон само ако е регистриран в 
регистър на инвестиционните 
посредници от трети държава, воден от 
ЕОЦКП в съответствие с член 37.

1. Инвестиционен посредник от трета 
държава може да предоставя услугите, 
посочени в член 30 от Директива 
.../.../ЕС [новата ДПФИ] на допустими 
контрагенти и на професионални 
клиенти по смисъла на раздел І от 
приложение ІІ от Директива .../.../ЕС 
[новата ДПФИ], установени в Съюза, 
без да открива клон само ако е 
регистриран в регистър на 
инвестиционните посредници от трети 
държава, воден от ЕОЦКП в 
съответствие с член 37.

Or. en

Изменение 82
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се делегират 
правомощия да приема регулаторни 
технически стандарти за уточняване на 
информацията, която подалият 
заявлението инвестиционен посредник 
от трета държава предоставя на ЕОЦКП 
в своето заявление за регистрация в 
съответствие с параграф 3 и за 
уточняване на формата на 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена в съответствие с параграф 
4.

6. ЕОЦКП разработва проекти на
регулаторни технически стандарти за 
уточняване на информацията, която 
подалият заявлението инвестиционен 
посредник от трета държава предоставя 
на ЕОЦКП в своето заявление за 
регистрация в съответствие с параграф 3 
и за уточняване на формата на 
информацията, която трябва да бъде 
предоставена в съответствие с параграф 
4.

Or. en
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Изменение 83
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти се 
приемат съгласно членове 10—14 от 
Регламент (ЕС) № 1095/2010.

ЕОЦКП представя на Комисията 
регулаторните технически 
стандарти до ...*.

На Комисията се делегират 
правомощия за приемане на 
посочените в първата алинея 
регулаторни технически стандарти,
съгласно членове 10—14 от Регламент 
(ЕС) № 1095/2010.

____________
* ОВ, моля въведете дата: 12 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 84
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕОЦКП предоставя на Комисията 
проект на тези регулаторни 
технически стандарти до [] г.

заличава се

Or. en

Изменение 85
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно процедурата по член 42 
Комисията може да приеме решение, 

Съгласно процедурата по разглеждане
по член 42, параграф 2 Комисията може 
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касаещо трета държава, ако 
законодателната и надзорната уредба на 
съответната трета държава гарантират, 
че лицензираните в тази държава 
посредници спазват 
правнообвързващите изисквания, които 
имат равностойно действие в сравнение 
с изискванията, определени в Директива 
№ [ДПФИ], в настоящия регламент и в 
Директива 2006/49/ЕО [Директивата за 
капиталовата адекватност] и в 
актовете за изпълнението им, както и 
ако третата държава предвижда 
равностойно взаимно признаване на 
уредбата за пруденциален надзор, 
приложима за лицензираните съгласно 
тази директива инвестиционни 
посредници.

да приеме решение, касаещо трета 
държава, ако законодателната и 
надзорната уредба на съответната трета 
държава гарантират, че лицензираните в 
тази държава посредници спазват 
правнообвързващите изисквания, които 
имат равностойно действие в сравнение 
с изискванията, определени в Директива 
№ .../.../ЕС [ДПФИ], в настоящия 
регламент и в Директива 2006/49/ЕО и в 
актовете за изпълнението им, както и 
ако третата държава предвижда 
равностойно взаимно признаване на 
уредбата за пруденциален надзор, 
приложима за лицензираните съгласно 
тази директива инвестиционни 
посредници.

Or. en

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 41 на Комисията 
се предоставят правомощия да приема 
делегирани актове във връзка с член 2, 
параграф 3, член 4, параграф 3, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 4, член 10, 
параграф 2, член 11, параграф 2, член 
12, параграф 2, член 13, параграф 7, 
член 14, параграф 5, член 14, параграф 
6, член 16, параграф 3, член 18, 
параграф 2, член 18, параграф 3, член 
19, параграф 3, член 20, параграф 3, 
член 28, параграф 6, член 29, параграф 
6, член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 8, член 32, параграф 6, член 
35, параграф 10 и член 45, параграф 2.

В съответствие с член 41 на Комисията 
се предоставят правомощия да приема 
делегирани актове във връзка с член 2, 
параграф 3, член 4, параграф 3, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 4, член 10, 
параграф 2, член 11, параграф 2, член 
12, параграф 2, член 13, параграф 7, 
член 14, параграф 5, член 14, параграф 
6, член 16, параграф 3, член 18, 
параграф 2, член 18, параграф 3, член 
19, параграф 3, член 20, параграф 3, 
член 28, параграф 6, член 29, параграф 
6, член 30, параграф 3, член 31, 
параграф 8, член 32, параграф 6 и член 
35, параграф 10.

Or. en
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Изменение 87
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия се 
предоставя за неограничен срок, 
считано от датата, посочена в член 
41, параграф 1.

2. Правомощия за приемане на 
делегирани актове, посочени в член 2, 
параграф 3, член 4, параграф 3, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 4, член 
10, параграф 2, член 11, параграф 2, 
член 12, параграф 2, член 13, параграф 
7, член 14, параграф 5 и член 14, 
параграф 6, член 16, параграф 3, член 
18 параграфи 2 и 3, член 19, параграф 
3, член 20, параграф 3, член 28, 
параграф 6, член 29, параграф 6, член 
30, параграф 3, член 31, параграф 8, 
член 32, параграф 6 и член 35, 
параграф 10, се предоставя за 
неограничен срок.

Or. en

Изменение 88
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският парламент или Съветът 
могат да отменят делегираните 
правомощия по всяко време. Решението 
за оттегляне прекратява делегирането на 
посочените в това решение правомощия.
То поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в решението по-
късна дата. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

3. Европейският парламент или Съветът 
могат да отменят делегираното 
правомощие, посочено в член 2, 
параграф 3, член 4, параграф 3, член 6, 
параграф 2, член 8, параграф 4, член 
10, параграф 2, член 11, параграф 2, 
член 12, параграф 2, член 13, параграф 
7, член 14, параграф 5, член 16, 
параграф 3, член 18, параграф 2, член 
18, параграф 3, член 19, параграф 3, 
член 20, параграф 3, член 28, параграф 
6, член 29, параграф 6, член 30, 
параграф 3, член 31, параграф 8, член 
32, параграф 6 и член 35, параграф 10,
по всяко време. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на посочените 
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в това решение правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в решението по-
късна дата. То не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

Or. en

Изменение 89
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 
2 месеца, след като са били уведомени 
за съответния акт, или, ако преди 
изтичането на този срок Европейският 
парламент и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да повдигат 
възражения. Този период се увеличава с 
2 месеца по искане на Европейския 
парламент или на Съвета.

5. Делегиран акт влиза в сила само ако 
Европейският парламент или Съветът не 
са повдигнали възражение в срок от 
три месеца, след като са били 
уведомени за съответния акт, или, ако 
преди изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този период се 
увеличава с три месеца по искане на 
Европейския парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 90
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел приемането на актове за 
изпълнение в съответствие с членове 
24, 26 и 37, Комисията се подпомага от 
Европейския комитет по ценни книжа, 
създаден с Решение на Комисията 
2001/528/ЕО. Този комитет е комитет по 
смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от 
Европейския комитет по ценни книжа, 
създаден с Решение 2001/528/ЕО на 
Комисията. Този комитет е комитет по 
смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
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Or. en

Изменение 91
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011, като се 
вземат предвид разпоредбите на член 
8 от него.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 92
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди да са минали [2 години след 
прилагането на РПФИ, както е 
посочено в член 41, параграф 2] и след 
консултация с ЕОЦКП Комисията 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
функционирането на член 13, 
включително дали съдържанието и 
формата на отчетите за сделките, 
получени и обменени между 
компетентните органи, им позволяват да 
осъществяват цялостно наблюдение на 
дейността на инвестиционните 
посредници в съответствие с член 13, 
параграф 1. Комисията може да направи 
подходящи предложения, включително 
такива, в които се предвижда сделките, 
вместо да бъдат отчитани пред 
компетентните органи, да бъдат 
отчитани в система, определена от 
ЕОЦКП, което да позволява на 
съответните компетентни органи да 

2. Преди ... * и след консултация с 
ЕОЦКП Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно функционирането на член 23, 
включително дали съдържанието и 
формата на отчетите за сделките, 
получени и обменени между 
компетентните органи, им позволяват да 
осъществяват цялостно наблюдение на 
дейността на инвестиционните 
посредници в съответствие с член 23, 
параграф 1. Комисията може да направи 
подходящи предложения, включително 
такива, в които се предвижда сделките, 
вместо да бъдат отчитани пред 
компетентните органи, да бъдат 
отчитани в система, определена от 
ЕОЦКП, което да позволява на 
съответните компетентни органи да 
имат достъп до цялата отчетена 
информация съгласно настоящия член.
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имат достъп до цялата отчетена 
информация съгласно настоящия член.

______________
* ОВ, моля въведете дата: 42 месеца 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 93
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съществуващите предприятия от 
трети държави могат да продължават 
да предоставят услуги и да извършват 
дейности в държавите членки в 
съответствие с националните режими до
[4 години след влизането в сила на 
настоящия регламент].

1. Финансови институции от трети
държави могат да предоставят услуги и 
да извършват дейности в държавите 
членки в съответствие с националните 
режими до една година след като 
Комисията приеме решение във връзка 
със съответната трета държава, 
съгласно член 41, параграф 3 от 
Директива .../.../ЕС [новата ДПФИ].

Or. en

Изменение 94
Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да приеме 
посредством делегирани актове в 
съответствие с член 41 мерки, 
уточняващи удължаване на периода 
на прилагане на параграф 2, вземайки 
предвид еквивалентните решения, 
приети от Комисията в 
съответствие с член 37, и очакваното 
развитие в регулаторната и 
надзорната рамка по отношение на 

заличава се
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трети държави.

Or. en

Изменение 95
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 96
Предложение за регламент
Член 46 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага от [24 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент], с изключение 
на член 2, параграф 3, член 4, параграф 
3, член 6, параграф 2, член 8, параграф 
4, член 10, параграф 2, член 11, 
параграф 2, член 12, параграф 2, член 
13, параграф 7, член 14, параграф 5, 
член 14, параграф 6, член 16, параграф 
3, член 18, параграф 2, член 18, 
параграф 3, член 19, параграф 3, член 
20, параграф 3, член 23, параграф 8, 
член 24, параграф 5, член 26, член 28, 
параграф 6, член 29, параграф 6, член 
30, параграф 3 и членове 31, 32, 33, 34 и 
35, които се прилагат незабавно след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Настоящият регламент се прилага от ... 
*, с изключение на член 2, параграф 3, 
член 4, параграф 3, член 6, параграф 2, 
член 8, параграф 4, член 10, параграф 2, 
член 11, параграф 2, член 12, параграф 
2, член 13, параграф 7, член 14, 
параграф 5, член 14, параграф 6, член 
16, параграф 3, член 18, параграф 2, 
член 18, параграф 3, член 19, параграф 
3, член 20, параграф 3, член 23, 
параграф 8, член 24, параграф 5, член 
26, член 28, параграф 6, член 29, 
параграф 6, член 30, параграф 3 и 
членове 31, 32, 33, 34 и 35, които се 
прилагат незабавно след влизането в 
сила на настоящия регламент.

______________
* ОВ, моля въведете дата: 18 месеца 
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след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Преразглеждането на Директивата относно пазарите на финансови инструменти 
(ДПФИ) трябва да се разглежда в контекста на реакцията на ЕС в отговор на 
финансовата криза. ДПФИ I (2004/39/EО) беше приложена на 1 ноември 2007 г., като 
замени Директивата за инвестиционните услуги. Тя се допълваше от регламент за 
прилагане (EО № 1287/2006) и директива за прилагане (2006/73/EО). 

Има две главни основания за провеждането на това преразглеждане само пет години 
след прилагането на ДПФИ I: положението на пазарите се промени поради техническия 
напредък, новите участници на пазарите и развиването на по-комплексни търговски 
стратегии. Също така, в отговор на финансовата криза, ДПФИ е необходимо да бъде 
преразгледана с цел намаляване на системния риск и осигуряване на стабилност на 
финансовите пазари, както и адекватна защита на инвеститорите. Поради тези причини 
на 20 октомври 2011 г. Комисията предложи регламент и директива, които заедно да 
заместят Директива 2004/39/EО.

Европейският парламент започна консултация, която предостави възможност за 
коментари на всички заинтересовани страни. С цел пълна прозрачност на интернет 
страницата на комисията на Европейския парламент по икономически и парични 
въпроси (ECON) бяха публикувани 193-те отговора. Също така, докладчикът представи 
три работни документа, за да се даде общ поглед върху ДПФИ I и да се идентифицират 
някои ключови аспекти от предложението на Комисията.

Тъй като преразглеждането на ДПФИ е важна стъпка към прозрачни и ефективни 
финансови пазари в Европейския съюз, докладчикът приветства предложението на 
Комисията като цяло, тъй като това е един от основните въпроси, разглеждани от 
Парламента в резолюцията му от 14 декември 2010 г. относно регулирането на 
търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с 
финансови инструменти („dark pools“) и други (2010/2075(INI)). В резолюцията си 
Парламентът призовава, наред с другото, за допълнително разследване на 
високочестотната търговия и на това, доколко са подходящи съществуващите 
изисквания за прозрачност по отношение на местата за търговия. Макар и да 
приветства общата цел на Комисията да се гарантира, че всяка организирана търговия 
се провежда на регулирани места за търговия, докладчикът изразява съжаление, че 
Комисията не е включила един от основните въпроси, разглеждани в резолюцията на 
Парламента – да не се въвежда нова категория места за търговия, а вместо това да се 
адаптират изискванията за местата за изпълнение, въведени с ДПФИ I: регулирани 
пазари, многостранните системи за търговия (МСТ) и систематичните участници.

Становище на докладчика
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Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за разширяване на обхвата на 
разпоредбите на ДПФИ, тъй като подкрепя запълването на всички пропуски в 
регулаторната рамка, така че да не остават нерегулирани части от пазара.

Макар и ДПФИ I да разграничава три категории организирани места за изпълнение -
както се посочва по-горе, регулираните пазари, многостранните системи за търговия 
(МСТ) и систематичните участници - Комисията въвежда сега четвърта категория, 
наречена организирани системи за търговия (ОСТ). За всички места за търговия се 
определят изисквания за преди и след сключване на сделките и почти идентични 
изисквания относно организационните аспекти и наблюдението на пазара. Основната 
разлика между регулираните пазари и многостранните системи за търговия (МСТ), от 
една страна, и ОСТ, от друга страна е, че при ОСТ в известна степен по собствено 
усмотрение се определя как да бъде изпълнена дадена сделка. Докладчикът поставя под 
въпрос дали създаването на нова категория е правилният начин за обхващане на 
организираните места за търговия, които не са обхванати от вече съществуващи 
категории. За да се избегне създаването на нови пропуски, той предлага категорията 
ОСТ да се ограничи до инструменти, различни от акции. Освен това докладчикът 
предлага понятията двустранна и многостранна система да бъдат определени по-ясно, 
за да се постигне точна разлика между двустранната и многостранната търговия и да се 
гарантира, че участниците на пазара се ръководят от подходящи правила.

Докладчикът отбелязва разпоредбите относно достъпа до пазарна инфраструктура. 
Той счита, че подобен достъп може да предизвика проблеми чрез фрагментация на 
ликвидността, или ако е включена оперативна съвместимост, и че следователно 
надзорниците е необходимо да могат да се намесват, за да предотвратяват възникването 
на тези проблеми, както беше признато и в EMIR.

Съгласно предложението за РПФИ, изискванията за прозрачност преди и след 
сключването на сделките следва да бъдат разширени, за да обхванат и продукти, 
еквивалентни или различни от акции. Тъй като докладчикът подкрепя мерки, които 
повишават прозрачността, той подкрепя този подход и само коригира възможността за 
дерогации за продукти, различни от акции. Предлаганите задължения за Комисията във 
връзка със задължението за отчитане на сделките пред компетентните органи, 
включват нови изисквания към регулираните пазари, МСТ и ОСТ да пазят данни 
относно поръчките, така че тези данни да са достъпни за надзорните органи за период 
поне от 5 години. Докладчик приветства тези предложения.

Според Комисията компетентните органи могат да определят постоянни забрани или 
ограничения за финансови продукти или дейности, или практики, координирани от 
ЕОЦКП. Освен това ЕОЦКП може временно да забрани или ограничи продукти, 
практики и услуги. Докладчикът поставя под въпрос дали възможността за забрана на 
продукти или услуги само ex-post е достатъчна, за да гарантира стабилност на 
финансовите пазари или защита на инвеститорите и следователно предлага две 
допълнения. Първо ЕОЦКП или компетентните органи следва не само да извършват 
мониторинг на финансовите инструменти, но в допълнение и на инвестиционните 
продукти, които включват и структурирани депозити. Второ в допълнение към 
възможността да налагат забрани или ограничения на продукти, които вече са пуснати 
на пазара, ЕОЦКП или компетентните органи следва да бъдат в състояние и да налагат 
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ограничения или забрани като предпазна мярка преди инвестиционен продукт или 
финансов инструмент да бъде пуснат на пазара. Освен това ЕОЦКП и компетентните 
органи следва да уведомят, ако възнамеряват да забранят инвестиционен продукт или 
финансов инструмент като предпазна мярка, за да може в определен срок да бъдат 
внесени промени в съответния инструмент или продукт.

Освен това докладчикът намалява броя на делегираните актове и актовете за 
изпълнение, тъй като счита, че основните политически решения следва да се взимат от 
Парламента и Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура, и 
конкретизира сроковете за ЕОЦКП да подготви исканите регулаторни стандарти.


